
 

  

 Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte, ia-l şi 
dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu. Nu-l arunca sau 
nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta! 

 

 În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să 
îl citeşti, intră pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse. 

T
im

iş
o

a
ra

 —
 s

tr
. 

B
a
n

u
l 

M
ă
ră

c
in

e
, 

n
r.

2
5
  
 

 t
e
l.

 0
2
5
6

-4
7
2
0
0
2

 

 ... micuța Iris Iudean, care e adusă în această dimineață, pentru a primi 
binecuvântarea Tatălui. Fie ca Domnul să o ocrotească mereu, să îi dea sănătate și 
toate cele necesare vieții pe acest pământ și, de asemenea, să le fie alături părinților 
în creșterea ei, ca să îi poată conduce pașii spre El. 
 
 ... capacitatea de-a ne bucura și de lucrurile, aparent, nesemnificative din 
viața noastră. Haideți să ne bucurăm și să-I mulțumim Domnului și pentru detaliile 
din viața noastră, acele lucruri mici, de care copiii se știu atât de bine bucura, să ne 
molipsească entuziasmul lor, lăsându-ne, în același timp, și inima să fie asemenea 
lor, plină de sinceritate și dragoste. 
 

 
  "Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, și le-a zis: „Adevărat vă spun că, 
dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu 

veţi intra în Împărăţia cerurilor." (Matei 18:2-3) 

SĂ NE RUGĂM pentru...  

Vă stau la dispoziţie pentru nevoi-
le dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor Nelu Filip:                   tel. 0745-306431 

Pastor asist. Eusebiu Stănilă: tel. 0722-800691 

Prezbiter Sandu Guler:          tel. 0722-510842 

Prezbiter Romică Florescu:   tel. 0761-142533 

Diacon Raul Damean:            tel. 0734-539044 

Colectivul de redacţie:  
 

Teo Laze 

Dana Popa 

Andreea Fiţ 

Ildikó Trică 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Dani Ardelean 

 
 

Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi 

la adresa de e-mail:  

buletin.duminical@yahoo.com  

 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

     18-20 Serviciu divin 

LUNI:    19-21 Tineret 

MARŢI:    18-20 Rugăciune 

MIERCURI:    19-21 Seara studenților 

JOI:           18-20 Serviciu divin 

VINERI:    18-20 Seara liceenilor 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

Domnul este tăria mea şi temeiul cântări-
lor mele de laudă:  

 El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: 
 pe El Îl voi lăuda.  

El este Dumnezeul tatălui meu:  
pe El Îl voi preamări.  

 
Exodul 15:2 

 

  

„Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; 
când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.” (1 Corinteni 13:11) 

Întoarce-te în copilăria ta... măcar pentru un moment 

 Te  grăbești să te maturizezi, să guști din ce are viața să îți ofere și te trezești dintr-o 
dată că îți dorești să fii iar copil. Să te poți bucura de tot ce te înconjoară, să te 

poți juca iarăși pe stradă cu copiii, fără a ține cont de trecerea timpului și să iubești încă o 
dată animalele așa cum le-ai iubit când erai copil. Acum îți spui că ai crescut și că nu mai ai 
vreme de lucruri copilărești, că timpul ți-a răpit unele privilegii. Dar ai uitat că tu ești acela 
care îți organizezi viața și că ține de tine modul în care alegi să ți-o trăiești? Ai devenit atât 
de rece, încât ai uitat că te mai poți încălzi încă o dată la soare, că el este tot timpul prezent 
pe cer, doar că tu te ascunzi în umbră și începi să prinzi rădăcini chiar și fără soare. Poate că 
răceala te-a ferit de unele dezamăgiri din partea oamenilor și necredința în lucrurile care nu 
se văd te-a scutit de unele întrebări, dar nu ți s-a întâmplat să îți dorești să te întorci înapoi? 
Să îți fie dor de anii trecuți și atât de frumoși, în care credeai tot ce ți se spunea, în care erai 
liber să crezi că totul e frumos și că urâtul exista doar noaptea, când nu puteai dormi. Poate 
te-ai obișnuit așa, rece. Indiferent. Focalizat pe treburile tale. Serios. Inteligent. 
 Și totuși... nu ai vrea să fii iar acela care credea tot? Care nu avea timp pentru sine, dar 
care își petrecea toată ziua în curtea prietenilor copilăriei, inventând jocuri și punând la cale 
planuri pe care nu ați apucat niciodată să le duceți la împlinire. Când erai mic, râdeai chiar 
dacă erai știrb. Acum nu mai râzi, deși ai toți dinții în gură. Când erai copil, mergeai la bise-
rică cu părinții îmbrăcat frumos și aranjat. Acum ești mare și biserica ți se pare demodată și 
nici măcar nu mai ești sigur dacă există Dumnezeu, cu atâtea teorii apărute dintr-o dată în 
lume. Când ți-ai pierdut căldura sufletească, maturule? 
 Nu te maturiza niciodată atât de mult, încât să uiți că odată ai fost copil. Nu deveni atât 
de rece, încât să nu mai te poți încălzi niciodată. Acum ai crescut, dar păstrează-ți mereu în 
inimă un loc pentru lucruri copilărești. Și nu uita... că odată ai fost copil. Că de acolo a înce-
put totul. Așa că, nu uita de unde ai plecat și întoarce-te mereu acolo, ori de câte ori ți se 
oferă șansa.  Milena Cismașiu - www.resursecrestine.ro 
              

Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. 
Romani 8:37 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 31 martie - Lucia Alăzăroae, Ovidiu Păduraru, Tabita Giuchici  
Luni, 1 aprilie -  Ana Ungur, Lidia Croitoru, Luca Olteanu, Mihai Dărăban  
Marți, 2 aprilie -  Constantin Tutunaru, Elena Bortoş,  
  Florin Câmpan, Petru Gherasim  
Miercuri, 3 aprilie - Alisa Curea, Ana Cuc, Andreea Blaga 
   Corina Cireşan, Estera Spătar, Florin Vlad  
Joi, 4 aprilie - Iosua Kiss, Ovidiu Cunţan, Radu Gabor, Ştefan Moisa-Luca  
Vineri, 5 aprilie - Daniel Ţifrea, Diana Prisneac, Elena Hack, Ioana Ştefan  
Sâmbătă, 6 aprilie - Alin Mureşan, Flavius Onaga, Tabita Ciurcanu  
 

"Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede 
sufletul meu lucrul acesta!" (Psalmii 139:14) 

NE RUGĂM PENTRU BISERICILE EVANGHELICE DIN TIMIŞOARA 

 Scurtă prezentare: Biserica Speranţa a luat ființă ca să Îl glorifice pe Dum-
nezeu și să-L facă cunoscut altora, și este situată în cartierul Mehala, pe strada 
Cernăuți, nr. 49. Inițial numită “Exodus”, denumirea bisericii a fost schimbată 
pentru a defini mai bine scopul şi misiunea ei în această zonă a oraşului, în anul 
1994, odată cu evenimentul dedicării locașului de rugăciune. 

 Biserica Penticostală Speranța vrea să fie un loc care oferă posibilitatea găsi-
rii speranței pentru oamenii care se confruntă cu probleme dificile, pentru cei hăr-
țuiți de frică, pentru cei care au trăit experiențe zguduitoare și mai ales pentru cei 
fără Hristos. Este formată din peste 600 de membri, păstoriţi de fraţii Dorel Rus, 
Aurel Avram şi Silviu Cornea.  

 Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această biserică, ca Domnul să re-
verse har în continuare peste toate lucrările ei, să dea putere și voință de slujire 
tuturor celor implicați în departamentele de slujire, în mod special celor care acti-
vează în proiectele de misiune! Dumnezeu să le dea toate resursele spirituale, 
umane și materiale de care au nevoie, pentru a-și putea îndeplini viziunea, aceea 
de a sluji în dragoste și milă, în special orfanilor, văduvelor, familiilor nevoiașe, 

deținuților din penitenciar, precum și altor 
categorii defavorizate. Să ne rugăm pentru 
toți credincioșii care se închină în această 
biserică şi pentru bordul pastoral, ca Dom-
nul să-i ajute să reprezinte interesele    
Împărăției Lui în orașul acesta și să-I îm-
plinească voia! 

 Dumnezeu să facă din biserica      
Speranţa un loc plin de slava Lui, unde 
oamenii sa-L întâlnească pe Mântuitorul!  

  L. G. 

Biserica Penticostală SPERANŢA 
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O creștere a prezenței lui Dumnezeu 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

 D umnezeu face ceva nou în Biserica Sa de astăzi. Această mare lucrare a Duhului 
nu poate fi găsită într-o singură locație. Are loc în întreaga lume, dar nu trebuie 

să călătorești prea departe pentru a o putea privi. Într-adevăr, "lucrarea nouă" a lui Dum-
nezeu poate fi la fel de aproape precum biserica din apropiere. 
 Dumnezeu ridică lucrători și oameni care vor avea parte de adevărata binecuvânta-
re. Această binecuvântare a fost greșit reprezentată, iar mărturia a fost stricată în biserica 
modernă, dar acum Domnul dorește să o reînnoiască pentru oamenii care Îl chea-
mă. Dumnezeu i-a spus lui Moise că există o singură formulă pentru a avea parte de   
binecuvântarea Lui (vezi Numeri 6:22-27), iar alte metode sunt inacceptabile pentru 
El. Binecuvântarea pe care o descrie lui Moise este întreită: 
•  „Domnul să te binecuvânteze și să te păzească” (Numeri 6:24). Versetul vorbește 

despre puterea lui Hristos de a ne ține. Acesta este începutul tuturor binecuvântărilor: 
cunoașterea faptului că suntem păstrați de Hristos Însuși. Oamenii lui Dumnezeu din 
vremea de pe urmă vor lua promisiunea legământului Său, pentru a primi o inimă nouă 
și o teamă sfântă. 

•  „Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de ti-
ne!” (6:25). Acest verset descrie o biserică cu un cuget treaz, nu cu unul tocit. La urma 
urmei, Dumnezeu nu vă poate arăta "Fața" Lui - adică gloria harului Său - până când 
sunteți asigurați în El. Toate acestea implică favoare; nu mai sunteți străini înaintea 
Domnului, ci plăcuți în ochii Lui. 

•  „Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!” (6:26). Aceasta vorbește 
despre o creștere a prezenței lui Dumnezeu. Iată semnul unei noi lucrări pe care Dum-
nezeu o face: poporul închinat lui Dumnezeu, primește iubire și siguranță prin atinge-
rea Lui. Această atingere intimă îi în-
deamnă la rugăciune, iar aceștia aud clar 
vocea Lui. În tot acest timp, o lucrare 
pură se naște în ei. 

 Slujitorii care au stat în prezența lui 
Dumnezeu nu sunt neliniștiți sau agitați. Ei 
sunt înzestrați cu o mare pace și, prin acea 
pace, ei arată Chipul lui Hristos. Cât de 
minunat este să știm că putem intra cu   
libertate în prezența Sa!  
  

 David Wilkerson - www.alfaomega.tv 

MEDITAȚIE 

Fetița adusă azi la binecuvântare se numește Iris. Acest nume provine din greacă și 
înseamnă „curcubeu”. În mitologia greacă, Iris era zeița curcubeului și făcea legătura 

între zei și pământeni.  
Acest nume frumos este, de asemenea, numele unei flori 

cu un aspect superb, dar și numele părții colorate  
a ochiului. 

 

Dumnezeu să o binecuvânteze pe micuța Iris Iudean și să 
îi dea o viață frumoasă, plină de culoare și frumusețe   

asemenea curcubeului și asemenea florilor, și cel mai im-
portant, să o ajute să Îl aleagă pe El ca Domn al vieții ei!   

  D. P. 
◄ Iris Iudean 


